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REGULAMENTO DO X SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DA PESQUISA E
EXTENSÃO
FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS NA MODALIDADE
PESQUISA
As informações sobre o evento e as inscrições de trabalhos de Pesquisa para o X
Seminário de Pesquisa e Extensão e as inscrições para SEMAPE são gratuitas e estarão
abertas no período de 15 de setembro a 10 de outubro no link
http://www.unifacs.br/pesquisa/semape/
Os trabalhos serão apresentados na forma de pôster e os resumos publicado nos Anais
do evento.

NORMAS DE PADRONIZAÇÃO PARA SEREM OBSERVADAS
ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS A SEREM SUBMETIDOS

NA

PÔSTER
Tamanho do painel: largura 90 cm; altura: 1,20m
Material: lona
No painel devem constar: informações sobre o projeto de pesquisa, alunos envolvidos,
Escola a qual é vinculado.
Usar fonte (letras) simples e com tamanho que permita a leitura rápida a dois metros de
distância
Utilizar o texto, figuras, fotos, tabelas, gráficos e esquemas possíveis.
Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente
compreendidas e utilizar todos os recursos disponíveis para o pôster despertar o
interesse do público
A sessão de pôsteres terá duração de 03 (três) horas, devendo cada pôster ser
apresentado no tempo máximo de 05 (cinco) minutos para o(s) Avaliador(es).
RESUMO
Os resumos devem ser feitos em Word conforme template disponibilizado no site em
A4.
O autor de preencher os espaços de acordo com as necessidades do resumo (área, título,
autores/instituições, introdução, resultados e discussão, agradecimentos, referências etc.,
podendo incluir tabelas, gráficos e estruturas químicas), desde que não ultrapasse o
limite de 1 página;
Todos os trabalhos devem ser submetidos apenas no formato “word”. No caso de
pôsteres, inicialmente deve ser submetido apenas o resumo, conforme respectivo
template. Caso aprovado, deverá ser submetida em seguida a arte do banner, também
conforme respectivo template, em formato “PDF”.
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Os trabalhos de Pesquisa podem ter até 2 autores e devem ser encaminhados o email pesquisa@unifacs.br até às 17hs do dia 10/10/16.

INFORMAÇÕES SOBRE ACEITAÇÃO DOS TRABALHOS
A Comissão Científica do X SEMAPE encaminhará até o dia 17/10/2016, comunicado
de aceitação ou não dos trabalhos (pôsteres) para os respectivos autores, cabendo a estes
confirmar sua participação até 23/10/2016, para que os mesmos possam ser incluídos na
programação oficial e nos Anais, conforme instruções de inscrição. Apenas os trabalhos
(pôsteres) que forem apresentados no Seminário constarão dos Anais.

PARCERIA PARA IMPRESSÃO DE PÔSTER
A PRPPE firmou uma parceria com a Gráfica COPYPLOT para que as Impressões
dos Pôsters possam ser feitas pelos Docentes com um valor diferenciado (R$60,00,
pagamento à vista). O Material pode ser encaminhado diretamente para
alvaroneto@copyplot.com.br. Contato: Neto – 3341.2443. O material deve ser enviado
para Copyplot com 05 dias de antecedência.

CERTIFICAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS PÔSTERES
O certificado será emitido por trabalho inscrito e apresentado contendo o nome de todos
autores do trabalho e será emitido após realização do evento.

